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Samenvatting
Wind op zee is een onmisbare energiebron in de transitie naar een CO2-vrij
energiesysteem en één van de speerpunten in het klimaatbeleid van de Nederlandse
overheid. Het TKI Wind op Zee Programma 2019-2020 geeft een beknopt overzicht
van de knelpunten die worden voorzien bij grootschalige opwekking van windenergie
op zee en de innovatieopgave om deze knelpunten te adresseren. Het
innovatieprogramma verdeelt deze innovatieopgave in drie thema’s: Kostenreductie en
optimalisatie, Integratie in het energiesysteem en Wind op zee en de omgeving. Elk
thema is onderverdeeld in een aantal sub-thema’s met belangrijke
onderzoeksonderwerpen. Het TKI Wind op Zee stimuleert en faciliteert onderzoek naar
deze innovatievraagstukken door het bevorderen van samenwerking, het inzetten van
subsidiemiddelen, het organiseren van netwerkevenementen en het verspreiden van
kennis.

Foto voorpagina: Gemini Offshore Wind Park
Overige foto’s: Menno Mulder
Illustraties en logo’s: Evert Albers
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1 Inleiding
Het TKI Wind op Zee draagt bij aan de maatschappelijke uitdaging Energietransitie en
Duurzaamheid, zoals opgenomen in de kamerbrief “Naar missiegedreven
innovatiebeleid met impact” van 13 juli 2018. Die energietransitie, met als doel een
CO2-arm energiesysteem (95% reductie in 2050), steunt voor een zeer groot deel op
het grootschalig opwekken van duurzame energie door windturbines op zee. De
projecties van ECN/PBL als onderdeel van de Energie Agenda van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) laten zien dat voor die transitie in 2030 tussen
de 11,5 GW en 18,6 GW aan offshore windenergie noodzakelijk zal zijn en in 2050
tussen de 35 en 75 GW. Het TKI Wind op Zee rekent met ±60 GW in 2050.
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Die benodigde groei voor jaarlijkse bouw en decommissioning van windturbines, met
daarbij het cumulatieve vermogen, is weergegeven in de onderstaande grafiek.

Figuur 1. Prognose van offshore windturbine installatie en decommissioning tussen 2019 en 2050.

Het is evident dat deze schaalsprong met de huidige stand van de techniek niet zonder
meer mogelijk is. De opschaling loopt tegen knelpunten aan zoals hoge kosten, het
hoge uitroltempo, integratie van zeer grote hoeveelheden elektriciteit in het
energiesysteem, kwesties over offshore ruimtegebruik en veiligheid (zoals
scheepvaart) en negatieve ecologische effecten. De innovatieopgave voor het TKI
Wind op Zee programma ligt in het oplossen van die knelpunten en vormt daarmee een
noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van grootschalige
offshore windenergie. Met de invulling van die voorwaarden levert offshore windenergie
niet alleen de benodigde duurzame energie, maar ook een belangrijke bijdrage aan
omzet en werkgelegenheid voor de Nederlandse industrie.

1.1

Onderzoeks- en innovatieprogramma

De onderzoeksonderwerpen van het TKI Wind op Zee zijn ondergebracht in drie
programmalijnen die de geïdentificeerde knelpunten adresseren:
1.
2.
3.

Kostenreductie en optimalisatie
Integratie in het energiesysteem
Wind op zee en de omgeving

Deze drie thema’s komen overeen met onze doelstellingen voor de offshore
windenergiesector: betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Innovatie op de
programmalijn Kostenreductie en optimalisatie zorgt voor betaalbare energie voor de
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industrie en de consument, Integratie in het energiesysteem richt zich op een
betrouwbare energievoorziening en onderzoek op Wind op zee en de omgeving streeft
ernaar dat de energietransitie en wind op zee een minimale negatieve impact, of zelfs
een netto positieve bijdrage, heeft op ecologie en ruimtegebruik.
Doelstelling

Knelpunten

Programmalijn

Betaalbaar

Hoge kosten wind op zee (o.a.
onderhoud, opslag)

Kostenreductie en
optimalisatie

Betrouwbaar

Afhankelijkheid van wind,
netwerkcapaciteit, energieopslag,
netwerkaansluiting

Integratie in het
energiesysteem

Duurzaam

Gelimiteerde ruimte, ecologische
impact, snelle reductie CO2uitstoot nodig

Wind op zee en de
omgeving

Het TKI Wind op Zee Onderzoeks- en Innovatieprogramma richt zich met deze drie
thema’s op zowel technische als sociale, ruimtelijke, ecologische, economische en
institutionele veranderingsvraagstukken op alle TRLs (Technology Readiness Levels).
Voor de korte termijn (resultaten kunnen worden ingezet in de komende 5 jaar) ligt de
nadruk vooral op het beschikbaar krijgen van slimme incrementele innovaties voor
versnelling, acceptatie en veiligheid van de realisatie van grootschalige projecten. Voor
de middellange termijn (resultaten komen beschikbaar in de periode tot 2030) zijn
structurele innovaties nodig om verdere kostenreductie te bewerkstellingen en de
inpasbaarheid in het energiesysteem en de omgeving te vergroten, zoals het verhogen
van de capaciteitsfactoren van windparken, nieuwe fundatietechnologie, digitalisering
en robotisering van installatie en onderhoud. Voor de lange termijn (technologie komt
beschikbaar na 2030) worden baanbrekende technologieën zoals airborne windenergie
onderzocht.
Naast de uitvoering van dit onderzoeksprogramma, werkt het TKI Wind op Zee aan de
Human Capital Agenda (HCA), Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), MKBondersteuning en internationalisering. Het TKI Wind op Zee initieert en ondersteunt
samenwerkingsverbanden zoals het onderzoeksprogramma GROW, het HCAsamenwerkingsverband CAREER (opleiden en praktijkgericht onderzoek). Ook biedt
het ondersteuning aan MKB/start-up activiteiten met de Offshore Wind Innovators en
aan MVI-activiteiten. Daarnaast werkt het TKI Wind op Zee aan de ontwikkeling van
onshore en offshore onderzoeks- en demonstratiefaciliteiten zoals het “innovatiekavel
Borssele V” of de demonstratiesites in de Rotterdamse haven.

www.tki-windopzee.nl
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1.2

Samenvatting van programmalijnen

Het TKI Wind op Zee onderzoeks- en innovatieprogramma bestaat uit drie
programmalijnen: Kostenreductie en optimalisatie, Integratie in het energiesysteem en
Wind op zee en de omgeving. Deze programmalijnen worden in de hoofdstukken 2 t/m
4 verder uitgewerkt.

Kostenreductie
en optimalisatie

Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee blijft inzet
op kostenreductie door innovatie noodzakelijk met het oog op
het verder verlagen van de maatschappelijke kosten,
locatiekosten en risico’s van grondstoffenprijzen en rente.
Daarnaast zullen de inpassing in het energiesysteem
(bijvoorbeeld energieopslag) extra kosten met zich
meebrengen. Als doelen kunnen daarbij productiekosten van
30-40 €/MWh in 2030 en substantiële lagere kosten in 2050
worden gesteld. Optimalisatie in windturbines, fundaties,
kabels, installatiewerk en onderhoud is noodzakelijk om de
benodigde schaalsprong te kunnen maken naar de 60 GW in
2050 en een installatietempo van 2-3 GW per jaar.

Integratie in het
energiesysteem

Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent
dat inpassing in het energiesysteem steeds meer van belang
wordt. De doelstelling van dit deel van het programma is het
ontwikkelen van nieuwe componenten, producten, tools en
diensten die het integreren van zeer grote hoeveelheden
offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken
tegen lage maatschappelijke kosten. Hierbij spelen zowel
energietransport en -opslag als het afstemmen van vraag en
aanbod een rol. De horizon voor implementatie van innovaties
ligt tussen 2020 en 2040.

Wind op zee en
de omgeving

De bouw van 60 GW wind op zee heeft grote invloed op de
ecologie en het ruimtegebruik op zee. Dit deel van het
programma heeft als doel deze ambitie ruimtelijk mogelijk te
maken. Onderzoek naar de interactie tussen de technologie
en ecologie is van groot belang voor het realiseren van deze
schaalsprong. Innovaties op het gebied van meervoudig
ruimtegebruik kunnen bijdragen tot een efficiënte en veilige
benutting van de ruimte op de Noordzee.

www.tki-windopzee.nl
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2 Kostenreductie en optimalisatie
Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee blijft inzet op kostenreductie door
innovatie noodzakelijk. Het risico van kostenstijging is niet denkbeeldig: staal- en
koperprijzen staan onder invloed van de conjuncturele groei en internationale
handelspolitiek. De ontwikkeling van de rente- en financieringskosten is ook onzeker.
Nieuwe locaties voor offshore wind zullen meestal verder van de kust liggen en
mogelijk ook in dieper water. De meeropbrengsten van het gunstiger windklimaat
wegen niet altijd op tegen de hogere installatie investeringen en onderhoudskosten.
Daarnaast brengt de inpassing in het energiesysteem (bijvoorbeeld energieopslag)
extra maatschappelijke kosten met zich mee.

www.tki-windopzee.nl
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In de Bijdrage van de Sectortafel Elektriciteit aan het “Voorstel voor hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord” is opgenomen: “Ten behoeve van de betaalbaarheid en
investeringszekerheid voorzien we dat de kosten verder zullen moeten dalen naar 5
ct/KWh (en lager) in 2024 en 3-4 ct/kWh in 2030”. In dit programma nemen wij dat doel
over: productiekosten verlagen tot 30-40 €/MWh in 2030 en substantieel lager in 2050
(20-30 €/MWh). Deze doelstellingen worden o.a. bepaald door de betaalbaarheid van
de elektrificatie van de industrie (zoals elektrolyse voor H2-productie). Het is duidelijk
dat er ook kansen liggen om meer waarde toe te voegen aan de productie van offshore
windenergie, zoals een verhoogde inpasbaarheid, ancillary services etc. Dit is onder de
tweede programmalijn verder uitgewerkt.
Optimalisatie in de productie, transport, installatie en onderhoud van windturbines,
fundaties en kabels is noodzakelijk om de benodigde schaalsprong te maken naar de
±60 GW in 2050 en een installatietempo van 2-3 GW per jaar. Innovatie richt zich hier
op zowel optimalisatie en versnelling, als op nieuwe technologieën en materialen.
Nieuwe ontwikkelingen in digitalisering en ICT zijn hier een belangrijk onderdeel van.
Ook is optimalisatie van grondstoffengebruik een belangrijk thema. Er wordt gekeken
naar de herkomst van grondstoffen, de maatschappelijke aspecten en naar circulaire
oplossingen bij het onderhouden en afbreken van windparken, zodat (delen van)
windturbines gerecycled kunnen worden.
In de afgelopen jaren heeft er een significante kostenreductie plaatsgevonden. Om
deze voort te zetten ligt er op de korte termijn de focus op optimalisatie van de huidige
technologie. Voor de middellange termijn is dit de ontwikkeling van nieuwe technologie
(TRL 4-9 inclusief offshore demonstratie) en voor de langere termijn komen ook
radicale innovaties in beeld (TRL 2-6 inclusief pilots). Hiervoor is het cruciaal om nu
fundamenteel onderzoek te doen voor de opbouw van kennis op het gebied van
windklimaat en turbulentie, ondergrond, aero- en hydrodynamica, control systems,
conversie van elektriciteit, ecologie, maatschappelijke aspecten, modelleringen van
onzekerheid en het ontwikkelen van nieuwe materialen. Hiermee sluit het programma
ook aan bij de NWA Route Energietransitie.
R&D onderwerpen voor de programmalijn Kostenreductie en optimalisatie zijn:

1. Ondersteuningsconstructies

3. Netwerk en digitalisering

www.tki-windopzee.nl

2. Windturbines en het windpark

4. Transport, installatie en Logistiek

5. Beheer en onderhoud
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Figuur 2. Overzicht van de programmalijn Kostenreductie en optimalisatie.

2.1

Ondersteuningsconstructies

Het onderwerp Ondersteuningsconstructies sluit aan bij een van de sterktes van de
Nederlandse industrie. Onderzoek in deze programmalijn richt zich op het ontwikkelen
van kennis van de omgeving zoals dynamische bodem-constructie-interactie en de
effecten van extreme golfslag, stroming en wind op de windturbines en
ondersteuningsconstructies. Hierdoor kunnen deze efficiënter ontworpen worden en life
cycle aspecten beter worden ingeschat. Ook wordt er aandacht besteed aan het
ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve fundatieconcepten die een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan kostenreductie (investering, transport en installatie,
onderhoud en decommissioning). Concrete onderzoeken die onder
ondersteuningsconstructies kunnen vallen zijn:
•
•
•
•
•
•

Verbeteringen in locatieonderzoek en modellering van locatiegegevens (zoals
wind, golf en getijden en bodem) die leiden tot verbeteringen in het ontwerp.
Verbeteringen in (integrale) ontwerpmethoden, tools en standaardisatie, inclusief
modelleren, validatie en certificering.
Doorontwikkeling van de monopile technologie voor de volgende generatie
windturbines in dieper water.
Kostenreductie van drijvende fundaties, ook voor ondiep water.
Nieuwe, efficiëntere fundatieconcepten en verbeterde verbindingstechnieken
tussen toren, transition piece en fundatie.
Toepassing van nieuwe materialen zoals corrosie- en vermoeiingsbestendige
materialen.

www.tki-windopzee.nl
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•

•

2.2

Life cycle design: optimalisatie van ontwerp en producten met het oog op
manufacturing, transport & installatie, onderhoud of end-of-life aspecten (life-time
extension, re-powering, decommissioning en recycling).
Ontwikkelen van kennis over degradatieprocessen (zoals corrosie) en
ontwikkeling van efficiënte beschermingssystemen waarbij ook milieuaspecten
een rol spelen.

Windturbines en het windpark

Dit onderwerp heeft een belangrijke plaats binnen het TKI Wind op Zee programma
vanwege de sterke kennisbasis en toeleveringsindustrie voor OEMs (bijvoorbeeld
transmissiesystemen, lagers en bladen). Inmiddels zien wij hier ook nieuwe activiteiten
op het gebied van ontwikkeling en productie van offshore windturbines.
Het onderzoek is hier enerzijds gericht op het ontwikkelen van kennis van de omgeving
(in het bijzonder het windklimaat) door het verbeteren van windmetingen en het
modelleren van het windklimaat en de interactie met rotorbladen en constructie met het
doel om tot een efficiënter ontwerp, lagere operationele kosten en een betere integrale
levensduurvoorspelling. Anderzijds is de windturbine en het windpark zelf onderwerp
van onderzoek en ontwikkeling van kennis en producten. Binnen dit onderwerp is het
onderzoek gericht op optimalisatie van de bestaande technologie en onderzoek naar
potentiële baanbrekende technologie in een volgende generatie
windturbinetechnologie en -componenten zoals bijvoorbeeld verticale as en airborne
windenergie. Onderzoek richt zich met name op:
•

•

•

•

Verbetering van de kennis van het windklimaat en wake-effects door o.a.
metingen en modellering, inclusief onderzoek naar effecten van windparken op
het windklimaat.
Multidisciplinaire analyse en optimalisatie van het ontwerp van individuele
windturbines, windparken en grotere windgebieden of zones (bv. aerodynamica,
materialen en besturing).
Innovatie van windturbinecomponenten en productietechnieken gericht op
grotere windturbines en hogere vermogens (bv. bladen, lagers,
transmissiesystemen, generatoren) om de levensduur, betrouwbaarheid,
opbrengsten en het onderhoud te verbeteren, zowel voor onshore als offshore
toepassingen.
Ontwikkeling en demonstratie van de volgende generatie windturbinetechnologie
(bijvoorbeeld windturbines met alternatieve energieconversie waardoor
bijvoorbeeld transport en opslag van energie wordt verbeterd, multi-rotor
turbines, verticale as of airborne windenergie) voor zover deze technologie
voorbij de proof-of-concept fase is (TRL 3).

www.tki-windopzee.nl
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2.3

Netwerk en digitalisering

Dit onderwerp richt zich op het verlagen van de kosten en optimaliseren van de
prestaties van de windparken door verbetering in de aansluiting op het
elektriciteitsnetwerk en de ICT-infrastructuur. Technologische uitdagingen liggen op het
gebied van bekabeling, HVAC-HVDC, blindstroomcompensatie, DCschakelapparatuur, vermogenselektronica en elektrotechnische beveiliging en
besturing (SCADA). Bij digitalisering is het onderzoek gericht op de bijdrage van
digitalisering en ICT aan de opschaling van offshore windenergie en het ontwikkelen
van toepassingen en technologieën zoals IoT, Artificial Intelligence (AI), Big Data en
Robotisering naast ook ketenintegratie van opwekking tot verbruik van duurzame
energie. Ook data acquisitie en communicatie en OT/IT integratie kunnen onderdeel
uitmaken van dit onderzoek. Voor de veiligheid van de energievoorziening is
cybersecurity een belangrijk onderdeel. Onderzoek richt zich met name op:
•

•
•
•
•
•

•
•

2.4

Het verhogen van de beschikbaarheid en capaciteit van het aansluitnetwerk
bestaande uit inter-array netwerk, transformator en convertor stations en
exportkabels. Het verhogen van de beschikbaarheid van het windpark als geheel
door verbeteringen in de interactie tussen windpark en aansluitnetwerk.
Onderzoek naar life cycle aspecten van het aansluitnetwerk zoals
degradatiemodellen en monitoring, life-time extension, re-use en recycling.
Verlagen van de kosten van de netaansluiting door standaardisatie en grid code
compliance (waaronder harmonische resonantie).
Het ontwikkelen en demonstreren van slimme besturings- en regelmogelijkheden
op het niveau van windturbine, windpark en sub-station.
Het inzetten van windturbine en windpark voor het leveren van netondersteunende diensten (ancillary services).
Het ontwikkelen van sensor en datacommunicatie mogelijkheden in het windpark
(boven en onder water) die bijdragen tot optimalisatie van werkzaamheden
tijdens bouw en exploitatie door digitalisering, zoals het verzamelen en
verwerken van gegevens en inzet van (autonome) robottechnologie.
Automatisering en integratie van besturingssystemen van offshore windparken en
de netaansluiting met als doel een hogere beschikbaarheid en lagere kosten.
Ontwikkelen van innovatieve beveiligingsconcepten door toepassing van ICT op
het gebied van fysieke beveiliging en cybersecurity.

Transport, installatie en logistiek

Ook het onderwerp Transport, Installatie en Logistiek sluit aan bij één van de sterktes
van de Nederlandse offshore en maritieme industrie. Onderzoek op dit onderwerp richt
zich op nieuwe en verbeterde installatietechnieken met als doel het verhogen van de
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efficiëntie van het transport- en installatieproces en het verlagen van de kosten. Ook
worden de mogelijkheden onderzocht voor het ontwikkelen van een volgende generatie
installatie- en onderhoudsvaartuigen die (deels) autonoom kunnen varen, of die
robotisering van installatie en onderhoud mogelijk maken. Een ander onderzoeksthema
is gericht op het reduceren van de emissies verbonden aan installeren en onderhouden
van de offshore windparken. Voorbeelden van onderzoeksvraagstukken zijn:
•

•
•

•
•

2.5

Ontwikkeling van nieuwe gespecialiseerde schepen en tools voor installatie,
onderhoud en verwijdering van fundaties, kabels, scour protection en
windturbines die het proces versnellen, de kosten verlagen of de werkbaarheid
verhogen (bijv. single-lift installatiemethoden).
Optimalisatie van het installatieproces door verbetering van instrumentatie en
monitoring en toepassingen van Artificial Intelligence en big data analytics.
Nieuwe installatie methoden voor de volgende generatie windturbines zodat de
kosten worden verlaagd, veiligheid wordt verbeterd en er een bijdrage aan het
milieu wordt geleverd.
Ontwikkeling van verbeterde verwijderingsmethoden zodat de kosten worden
verlaagd en er een bijdrage aan het milieu wordt geleverd.
Onderzoek naar optimalisatie van de infrastructuur (bv. havens en offshore
faciliteiten) en de logistieke keten, in het bijzonder voor de uitrol op grotere
schaal en het verder uit de kust bouwen.

Beheer en onderhoud

Bij dit onderwerp spelen twee zaken een belangrijke rol: de kosten en de
betrouwbaarheid. Circa een kwart tot een derde van de kosten van offshore
windenergie is gerelateerd aan het beheer en onderhoud van windparken. Beheer en
onderhoud kan, ook door de groeiende schaal van de sector, verder geoptimaliseerd
worden. Dit vormt een belangrijk aangrijpingspunt in het verlagen van de kosten.
Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van offshore windparken zal met de voorziene
schaalsprong naar ±60 GW een steeds belangrijkere rol spelen. Het wegvallen van
grote delen van de productie kan grote gevolgen hebben. Daarnaast spelen ook
ruimtelijke aspecten een rol op de drukbevaren Noordzee zodat minimalisering van
onderhoudsactiviteiten steeds belangrijker wordt. Het lange termijn doel is
kostenverlaging door het verhogen van de beschikbaarheid en het verlagen van de
onderhoudsinspanningen (“zero downtime” en “zero on-site maintenance”).
Veel Nederlandse MKB-bedrijven (groot en klein) zijn actief op dit gebied en de markt
biedt veel kansen. Ook de Nederlandse kennisinstellingen zijn hierin actief en hebben
een sterke positie. Door effectief onderhoud kan de beschikbaarheid van windturbines
verder worden opgevoerd wat direct leidt tot hogere productie en lagere energiekosten
(Levelised Cost Of Energy). Verder kijkt onderzoek binnen dit onderwerp naar meer
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kostefficiënte ontwerpen van windturbines. Daarnaast ook door het ontwikkelen van
concrete producten, methodes en gereedschappen de kosten daadwerkelijk te
verlagen en de beschikbaarheid te verhogen. Onder dit thema valt onder andere
onderzoek naar:
•
•
•

•

•

Ontwikkeling van nieuwe methoden en equipment voor onderhoud die het proces
versnellen, de kosten verlagen of de werkbaarheid verhogen.
Verbeteren van de veiligheid en crew performance (zoals human factors) mede
door verbeterde trainings- en instructiemogelijkheden.
Verbeteringen van sensortechnologie en instrumentatie, monitoring en
SCADA/CMS-systemen van zowel omgevingsparameters als componenten (bv.
fundatie, kabels, windturbinecomponenten).
Toepassing van Artificial Intelligence en big data analytics met het oog op
benchmarking, predictive maintenance, performance optimalisatie en het
vaststellen van de restlevensduur.
Ontwikkelen en demonstreren van (autonome) robot technologie voor het
uitvoeren van inspecties en reparaties.

www.tki-windopzee.nl
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3 Integratie in het energiesysteem
Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent dat inpassing in het
energiesysteem steeds meer van belang wordt. De doelstelling van dit deel van het
programma is het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten, tools en diensten
die het integreren van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het
energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten. Op basis van de
huidige plannen zal offshore windenergie in 2030 al goed zijn voor ruim 40% van de
totale elektriciteitsproductie en samen met wind op land en zon voor 70%. Hiervoor
moet het fluctuerende weergedreven aanbod en de vraag in de keten worden
afgestemd.

www.tki-windopzee.nl

16/25

TKI Wind op Zee Programma 2019-2020

De noodzaak voor innovatie op dit thema wordt nog verder onderstreept door de
huidige prognoses die aangeven dat het elektriciteitsnet de integratie van die
hoeveelheden windenergie in 2030 al niet meer aan zal kunnen. Het net uitbreiden zal
hoge kosten en langdurige projecten met zich meebrengen en zal steeds moeilijker
worden naarmate windparken verder van de kust worden gebouwd en het net op land
ook verder moet worden versterkt. Conversie van elektriciteit naar gas of andere
producten en opslag van energie zijn daarom belangrijke thema’s om de groeiende
integratie van windenergie in het energiesysteem mogelijk te maken.
Onderzoekonderwerpen zijn o.a. ketenafstemming, forecasting, balancering, opslag en
conversie, interconnectie, het net-op-zee en net-ondersteunende services (ancillary
services) een rol. Hierbij zijn zowel de benodigde technologie als marktmodellen
onderwerp van onderzoek.
R&D onderwerpen voor Integratie in het energiesysteem zijn:

1. Grote schaal smart
transmission systems

2. Het net op zee

3. Conversie en opslag

Figuur 3. Overzicht van de programmalijn Integratie in het energiesysteem.
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3.1

Grote schaal smart transmission systems

Het energiesysteem wordt door de energietransitie steeds complexer. De voorspelling
en afstemming in de keten van opwekking tot gebruik voor verschillende toepassingen
zal vaker een knelpunt vormen. Marktmodellen voor die afstemming en prijsvorming
staan dan ook onder druk. Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan en kunnen
producten worden ontwikkeld die aan de flexibilisering van het energiesysteem
bijdragen. Mogelijke onderzoeksonderwerpen zijn:
•
•

•

3.2

Verbeteren van het balanceren van het energiesysteem door monitoring en
voorspellen van vraag en aanbod.
Het toepassen van ICT voor het leveren van net ondersteunende diensten
(ancillary services) en vraagsturing en transactie verwerking door de keten (bv.
blockchain).
Economische studies naar marktmechanismen voor een effectieve ontwikkeling
van het energiesysteem en integratie van offshore windstroom.

Het net op zee

Het aansluiten van windparken met het elektriciteitsnet op land wordt een steeds
grotere uitdaging naarmate het aantal windparken groeit en de parken verder van de
kust komen te liggen. De kabels zullen dan steeds langere afstanden moeten
overbruggen, wat leidt tot grote uitdagingen om de stroomkwaliteit te kunnen
garanderen. Ook wordt internationale samenwerking tussen landen rondom de
Noordzee belangrijker om vraag en aanbod af te kunnen stemmen. Innovatie kan
plaatsvinden op:
•

•

•

Het ontwikkelen en demonstreren van technologie die nodig is voor het
combineren van internationale interconnectie, de netaansluiting van offshore
windparken en andere gebruikers van een net op zee (zoals de elektrificatie van
gasplatforms, andere energieopwekking of CO2-opslagfaciliteiten).
Het demonsteren van de toepassing van de combinatie van internationale
interconnectie, de netaansluiting van offshore windparken en andere gebruikers
van een net op zee.
Onderzoek naar optimalisatie van de aansluiting op het net op land en
verbruikscentra.
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3.3

Conversie en opslag

Conversie en opslag van elektriciteit zijn cruciale bouwstenen voor de energietransitie,
maar verkeren internationaal in een relatief vroege ontwikkelingsfase wat betreft zeer
grootschalige toepassing. Toch is de energietransitie ondenkbaar zonder de
mogelijkheid om windenergie op te slaan of op een andere wijze te gebruiken op die
momenten dat er een groot aanbod is. Onderzoek binnen dit thema kan betrekking
hebben op:
•

•

•

Het ontwerpen, ontwikkelen en demonstreren van offshore energieopslag
technologie (zoals batterijen, valmeren, Power-to-Gas systemen) zowel standalone als geïntegreerd in nieuwe windturbine technologie.
Het ontwerpen, ontwikkelen en demonstreren van offshore
energieconversiesystemen met of zonder aansluiting op een elektriciteitsnet op
zee of op het hoogspanningsnet op land.
Ontwikkelen van geïntegreerde energie-eiland concepten voor offshore
energietransport, opslag- en conversietechnologie (inclusief elektrische conversie
voor het net op zee) eventueel gecombineerd met logistieke functies.
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4 Wind op zee en de omgeving
De bouw van ~60 GW offshore windcapaciteit heeft grote invloed op de ecologie en het
ruimtegebruik op zee. Momenteel beslaan windparken 0,2% van de Nederlandse
Noordzee en dit zal in 2023 toenemen tot ongeveer 3%. Potentieel zal in 2050 de
voorziene 60 GW tussen de 20 en 25% van de ruimte op de EEZ in beslag kunnen
nemen. Dit deel van het programma heeft als doel deze ambitie ruimtelijk mogelijk te
maken op een maatschappelijk verantwoorde wijze (aansluitend op het
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren programma). Het gaat hierbij in het bijzonder
om onderzoek naar de interactie tussen de technologie en ecologie om deze
schaalsprong mogelijk te maken. Daarnaast kunnen innovaties op het gebied van
meervoudig ruimtegebruik bijdragen tot een optimale benutting van de ruimte op de
Noordzee.
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Deze programmalijn heeft een belangrijke relatie met Programmalijn 1 (Kostenreductie
en optimalisatie) omdat de kosten van offshore windenergie beïnvloed worden door
omgevingsfactoren. Dit wordt in eerste instantie duidelijk door locatiekeuze, waarbij
afwegingen gemaakt worden met betrekking tot andere gebruikers van de Noordzee,
beleving vanaf het land, ecologie etc. De uiteindelijke keuze van een locatie bepaalt
mede de kosten en de opbrengsten (bodemcondities, waterdiepte, afstand tot de kust
en havens, windklimaat, golfklimaat etc.). Ook de hoeveelheid beschikbare ruimte voor
offshore windenergie speelt hierbij een rol (totale omvang en vermogensdichtheid).
R&D onderwerpen voor Wind op zee en de omgeving zijn:

1. Meervoudig ruimtegebruik van
offshore windparken

2. Verbeteren van ecologische
waarde van offshore windparken

Figuur 4. Overzicht van de programmalijn Wind op zee en de omgeving.
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4.1

Meervoudig ruimtegebruik van offshore windparken

De Noordzee is nu al één van de drukst bevaren zeeën ter wereld en daarnaast vinden
er vele andere activiteiten plaats, zoals de commerciële visserij, zandwinning en
recreatie. Een schaalsprong in offshore windenergie zal gepaard gaan met de
samenloop van bestaande activiteiten op de Noordzee en ook toekomstig
ruimtegebruik zoals mogelijk door offshore teelt van zeewier of drijvende zonneparken.
Voor een optimale benutting van de ruimte op zee zal samenwerking en technische
integratie noodzakelijk worden. Onderzoeksprojecten richten zich hier met name op:
•

•
•

4.2

De ontwikkeling van samenwerkingsmodellen tussen offshore windparken
en andere gebruikers van de Noordzee om het ruimtegebruik te
optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn visserij, sea farming (kweek van
schelpdieren, vis, zeewier, algen), toerisme, olie- en gaswinning en
scheepvaart.
Onderzoek naar het technische en economische potentieel, de risico’s en
de benodigde organisatorische en technische integratie.
Het uitvoeren van offshore pilots (field labs) waarin die bovengenoemde
samenwerking kan worden gedemonstreerd en daarbij ook ruimte geboden
kan worden aan ocean energy technologie zoals golf- en getijdenenergie.

Verbeteren van ecologische waarde van offshore windparken

De opschaling van offshore windenergie zal naast de gevolgen voor andere gebruikers
ook impact hebben op de ecologie van de Noordzee, zoals op vogels (aanvaringen,
habitatverlies) en zeezoogdieren (onderwatergeluid). Windparken moeten zich aan de
Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU houden waarin de maximale negatieve impact van
een bouwwerk op de natuur staat beschreven. Toch kunnen windparken ook een
positieve bijdrage aan de ecologie hebben, doordat bijvoorbeeld algen, mosselen en
oesters op de fundaties van windturbines kunnen groeien en er minder of geen
bevissing is binnen de parken. Door de negatieve effecten te mitigeren en de positieve
effecten te versterken hoopt het TKI Wind op Zee bij te dragen aan een netto positief
effect van offshore windparken op de ecologie in de Noordzee. Mogelijke
onderzoeksonderwerpen zijn:
•

Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van methoden en technologieën
voor de mitigatie van negatieve en het versterken van positieve interactie
tussen windparken op zee en de ecologie, zoals waarnemingssystemen
voor het gedrag van vogels en vleermuizen nabij windturbines en vogel- of
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•

•

vleermuis-afschrikkingssystemen om aanvaringen en slachtoffers te
beperken.
Ontwikkeling en demonstratie van fundatiemethoden (inclusief de scour
protection) die de biodiversiteit verbeteren en het onderwatergeluid
beperken, inclusief het hergebruik van fundaties en scour protection o.a.
voor andere functies zoals natuur, maricultuur en visserij aan het einde van
de levensduur van het windpark.
Het verlagen van de CO2-footprint van offshore windparken, veroorzaakt
tijdens transport, installatie, exploitatie en verwijdering.
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5 Nawoord
Offshore windenergie is een essentieel onderdeel voor een succesvolle
energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert onderzoek, ontwikkeling,
demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, innovatieverspreiding, (internationale)
samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en
economische impact van wind op zee. Deze activiteiten dragen ieder bij aan de
ontwikkeling van grootschalige opwekking van offshore windenergie tegen zo laag
mogelijke maatschappelijke kosten.
De drie programmalijnen Kostenreductie en optimalisatie, Integratie in het
energiesysteem en Wind op zee en de omgeving zijn gekozen omdat zij grote
knelpunten voor de energietransitie in Nederland adresseren. Juist dit zijn ook de
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onderwerpen waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen internationaal
koplopers zijn wat betreft onderzoek en innovatie. Door het ondersteunen en faciliteren
van relevant onderzoek en initiatieven draagt het TKI Wind op Zee bij aan de
opwekking van betaalbare, betrouwbare en duurzame windenergie, een succesvolle
energietransitie en een bijdrage aan de Nederlandse economie.
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